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Kirjasto kunnassa
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Kunta on poliittinen toimintakenttä
❖Luo edellytykset asukkaiden
itsehallinnon sekä osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumiselle kunnan toiminnassa.
❖Edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
alueensa elinvoimaa sekä järjestää
asukkailleen palvelut taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti
kestävällä tavalla.
(Kuntalaki 410/2015, 1§)
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Kuntastrategia (37§)
Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa
tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
▪ Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
▪ Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. (110§)
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Esimerkkinä hyvinvoinnin edistäminen:
Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus
▪ Kunnan tehtävä on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.: Kuntalaki,
terveydenhuoltolaki, kirjastolaki
▪ Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen.
▪ Kunnanvaltuuston valmisteltava laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain ja
▪ Seurantaa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä:
tavoitteita – toimenpiteitä – arviointia – tavoitteita – toimenpiteitä – arviointia

▪ Kirjastotoiminta hyvinvointimittareissa? Hyvinvointikertomus, TEAviisari
▪ Hyvinvointikertomus on työväline - sähköinen hyvinvointikertomus on alusta
▪ tarpeiden kartoitus,
▪ hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman tekeminen sekä

▪ toimenpiteiden ja tulosten arviointiin.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
palvelualueiden yhteistyönä Kuopiossa
Kaupunkiympäristön palvelut
| Kaupunkiympäristön
suunnittelupalvelut
| Rakentamisen ja kunnossapidon
palvelut
| Ympäristö- ja
rakennusvalvontapalvelut
| Maaomaisuuden hallintapalvelut

Terveydenhuollon palvelut
| Avohoidon palvelut
| Sairaalapalvelut
| Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Perusturvan palvelut
| Vanhus- ja
vammaispalvelut
| Lapsiperhepalvelut
| Aikuissosiaalityön palvelut

Kasvun ja oppimisen palvelut
| Varhaiskasvatuspalvelut
| Perusopetus- ja nuorisopalvelut
| Lukiopalvelut ja toisen asteen
yhteistyö
| Kasvun ja oppimisen tuen
palvelut

Liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Elinvoimapalvelut
| Yrityspalvelu
| Työllisyyspalvelu
| Strategia ja kehittäminen
| Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu
| Lomituspalvelu

Hyvinvointipalvelut
| Kansalaisopisto
| Kansalaistoiminnan edistäminen
| Kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
| Asukastupa- ja lähiötoiminta
| Ulkoilureitit ja -alueet, liikuntapaikat
| Museot, kirjastot ja taidepalvelut

Konsernipalvelut
•
Kaupunginkanslia
• Työnantajapalvelu
• Talous ja omistajaohjaus
• Tietohallinto

SHVK alusta

Tiedolla vai oletuksilla päätöksiä?
▪ Pohjatiedot toiminnasta – määrällinen tilastointi
suoritteista ja kustannuksista

▪ Vaikutustiedot – tilasto- ja kuvailutietoa
(laadullista tietoa)
Painopiste enemmän ennakolliseen suunnitteluun
ja päätöksentekoon:
▪ Päätösten vaikutusten arviointi etukäteen?
▪ Skenaariot, vaihtoehdot – tietoon perustuen?
Vaikutusten arviointia:

▪ ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
▪ ennakoiva vaikutusten arviointi
▪ lapsivaikutusten arviointi tai
▪ sukupuolivaikutusten arviointi.
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Yksinkertainen on kaunista mutta mistä se kertoo?
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Perustavoite:
Tuloksellinen toiminta vastaa tarpeisiin
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti
▪ Arvo = toimintaa ohjaava
merkityksellinen ja tavoiteltava asia
▪ Hyöty = palvelua tai hyödykettä
käyttämällä saatu hyvä vaikutus

❖ Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen
vaikuttavuuden ulottuvuuksia (Suomen
Kuntaliitto 2016, PDF):
http://shop.kunnat.net/product_details.p
hp?p=3175
❖ Verkkosivusto:
http://vaikuttavuus.kirjastot.fi/
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Toiminnan odotukset vs saadut hyödyt
(Timo Cantell & Anna Idström, Helsinki 2016)
▪ Hyvinvoinnin edistäminen – Monipuoliset luku- ja kirjoitustaidot - elämässä
menestyminen
▪ Yhteisöllisyyden edistäminen - kansalaisten olohuone

▪ Luovuus – alusta – opiskelu, työelämä, vapaa-aika
▪ Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen – julkinen tila ja palvelu - sosiaalinen
pääoma, kotoutuminen
▪ Taloudellisuus – tehokas palvelu – työllistäjä – suomalaisen kirjallisuuden ym
edistäjä (1 sijoitettu euro tuottaa)

▪ Digitalisaation edistäjä – maksuton väline – logistiikka – taidot ja sisällöt
▪ Elinkeinotoimintaa – tila ja palvelu – välilliset hyödyt, innovaatiot
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Tiedolla johtaminen kunnassa
▪ Pyrkimys rationaaliseen tiedolla johtamiseen:
johtamisen ja päätösten perustuttava
ajanmukaiseen tietoon.
▪ Olemassa oleva tietopohja ohjaa näkemyksiä,
johtopäätöksiä.
▪ Tiedon tulisi olla osa laajempaa tilannekuvaa:
yksityiskohdat eivät olennaisia kaikille.
▪ Kenen näkökulmasta ja kenelle asiaa kuvataan:
asiakas – kirjastoinstituutio – henkilöstö?
▪ Millä tiedolla ja kielellä keskustellaan eri tahojen
kanssa?
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Vaikuttavuustoiminta à la Galileo Galilei
▪ Mittaa mikä on mitattavissa.
▪ Mikä ei ole mitattavissa, yritä tehdä siitä mitattavaa.
▪ Kaikkien tietojen eri tarvitse olla lukuja.

▪ Ei hyvää hevosta kehuta, se viedään kehuttavaksi.

▪ Mistä ei voi tehdä mitattavaa, perustele sen arvo ja merkitys muulla
tavoin.

Lähde: Pasi Saukkonen, Cupore 4.2.2014 (Vaikuttavuus kulttuurissa ja
kulttuuripolitiikassa)
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Kiitos! Ota yhteyttä:
Johanna Selkee,
Kuntaliitto
p. 050 435 940
johanna.selkee@kuntaliitto.fi
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